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Abstract 

When performing music in front of a live audience place factors in greatly, both for musicians 

and audiences. It is often something most people don’t think of, but it’s essential for having a 

memorable and safe experience, according to your expectations as either musician or audience 

member. But what happens when there is a disconnection between place and 

musician/audience? 

In 2014 the city of Umeå was announced as that years European capital of culture. To get 

that title the municipality of Umeå had used the cities great number of active musicians to be 

rewarded with the title of capital of culture. However, these local musicians did not get to take 

part in this celebration and were unrepresented in the year long program. Also, in combination 

with the lack of representation, a couple of beloved  local venues used for live music where 

either moved away from central Umeå or closed down. This led to a period of musicians either 

having a hard time to play live shows, or playing liveshows on stages where they could perform 

their music as intended. The lack of an obvious scene for live music also led to difficulties of 

attracting audiences because of having shows in places around town where people never had 

experienced live music before. 
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1. Inledning 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka popmusikscenen i Umeå och analysera möjligheterna 

och förutsättningarna att spela live för lokala band och musiker.  

Hur ser villkoren ut för lokalt musicerande?  

Hur talar mina informanter om Umeå som kulturstad och plats?  

Hur viktig är platsen för livespelningar? 

1.2 Teori 

1.2.1 Representation 

Representation är ett verktyg för analys av hur människor skapar och utbyter mening via 

språket, och vilken mening något får utifrån den kultur eller de kulturer man tillhör.  

Språket är ett system av representation, där tolkningar görs inte utifrån vad som sägs eller 

skrivs, utan snarare vad det är vi vill representera. Det kan handla om abstrakta koncept och 

idéer, känslor och tankar. Om vi ser en målning, till exempel René Magrittes verk ”bildernas 

opålitlighet” (La trahison des images, målad 1928-29) så ser vi en bild av en pipa, följt av 

inskriptionen ”detta är ingen pipa” på franska. Om vi vet vad en pipa är och vad en pipa gör 

och är till för, förstår vi vad målningen föreställer, och vi föreställer oss kanske doften av 

piptobak eller något annat som vi kopplar an konceptet pipa till. Men målningen är inte en 

pipa, som inskriptionen motstridigt påpekar. Målningen är en representation av en pipa, där 

vi som bekådare tillskriver och konstruerar meningen av en pipa. Representationen av pipan i 

sig har ingen egen mening, utan den bär den mening som Magritte ville förmedla som en 

symbol som är upp till oss att tolka och i sin tur förmedla såsom vi vill förmedla den. Det är 

genom språket och kulturen vi lever i som vi skapar mening och betydelse. Hur man sedan 

tolkar vad som representeras kan i sin tur variera från person till person. Någon skulle kanske 

i Magrittes målning bara se en pipa, medan någon annan skulle se ett dyrbart konstverk av en 

känd målare. Men för att förstå tavlans fulla symbolvärde krävs det också att man kan förstå 

inskriptionen. Man behöver i en kultur kunna kommunicera mellan varandra för att 

representation ska fungera. Att tala samma språk underlättar, men man kan kommunicera 

över språkbarriärer, genom ljud, gester med kroppen, det skrivna språket och så vidare. Du 

kanske inte kan läsa Magrittes inskription själv, men du kan alltid fråga någon annan om dess 



3 

 

betydelse, förutsatt att du lyckas göra dig förstådd för någon annan. Då blir det dock i utbyte 

av den andre partens tolkning av inskriptionen, som kanske inte speglar Magrittes 

ursprungliga tanke med målningen (Hall 2003: 3-7). 

Representationsbegreppet är relevant för denna studie, då mina informanter alla har en 

tolkning av syftet bakom Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 som inte stämmer överens med 

hur det formulerats av Umeå kommun. Kommunen ville under 2014 verka för kulturlivet i 

staden och öka förutsättningarna för kulturskapande, och året skulle bidra till kulturell tillväxt 

(Umea2014 2014). För mina informanter kom Kulturhuvudstadsåret dock att stå för något helt 

annat än den tilltänkta drömmen om en kulturstad. De fick inte ta plats med sina kulturuttryck 

och fira den stad som för dem har varit så viktig för deras eget musicerande och 

kulturskapande. Detta visar på två diskursiva formationer om utkomsten av 

Kulturhuvudstadsåret. Inspirerad av Michel Foucaults teorier om diskurs så tar Stuart Hall in 

diskursbegreppet som en del av meningsbyggande inom representation. Genom att studera 

diskursiva formationer kan man se effekter och konsekvenser av representation, och hur 

kunskap kopplar an till makt, konstruerar identiteter samt definierar hur subjekt ser och 

tänker över saker och reproducerar det inom sin diskursiva formation (Hall 2003: 44ff).  

1.2.2 Plats 

Plats är något som ofta tas för givet. Men platser är viktiga för människors identitetsgörande. 

Genom människors sociala handlingar och interaktioner konstrueras en relation till den 

materiella omgivningen. Platser där människor rör sig och uppehåller sig är av stor vikt för 

vanor. Hur man relaterar till olika platser varierar beroende på vad platsens ”funktion” är. Är 

det ett väntrum sitter vi ner och är tysta, är det ett fik kanske det finns en förväntning på oss 

att köpa något att äta eller dricka. Vi besitter inte platsen vi är på, utan platser tar oss i 

förfogande och låter oss falla in i mönster som platserna dikterar. Och i och med att platserna 

är socialt konstruerade är deras syften föränderliga och är vad som görs av och på platsen eller 

vad som erbjuds av den kan vara varierande beroende på vilka människor som är på platsen 

(Ek & Hultman 2007:13-16).  

Platsens syften kan även relateras till individers identitet, vem de är, vilket kön de har eller 

identifierar sig som, var de bor och så vidare. Detta kallas för ”social rumslighet”. Det innebär 

att människor utifrån sina identitetskategorier alltid inkorporerar sociala och rumsliga 

kontexter som tar sig uttryck i hur de handlar och agerar på olika platser och rum. Exempel på 

platser är till exempel ett väntrum, en liten arena i ett större rum. Med rum menas till exempel 

en stad, by eller annan större geografiskt avgränsad yta. Vi möter vår materiella omvärld med 

våra kroppar, och genom representation och symbolik tolkar vi vad vi ser och upplever på 

platser förlagda till specifika rum (Gren, Hallin & Molina 2000: 12-13).  
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1.2.3 Identitet 

Begreppet identitet har en väldigt stor och komplex omfattning. Människor utgörs aldrig av en 

enda identitet, ”jag är musiker, och endast musiker”, utan vi alla formas av olika identiteter i 

symbios med varandra. Identiteter utifrån etnicitet, kön och genus, klass och så vidare. Men 

även våra fritidsintressen är identitetsuttryck. Vad som är intresse i studier av identitet är just 

när, var och hur en eller fler av ens identiteter har en inverkan på hur världen byggs upp runt 

en och hur detta skapar mening för en individ (Ehn & Löfgren 2001: 64-66).  

Anthony Giddens definierar identitet som ett livslångt projekt. Han menar att vi inte är vad 

vi är, utan vad vi gör oss till. Ständigt konstruerar vi och omkonstruerar vi vår egen person allt 

eftersom livet fortlöper (Giddens 2008: 95). 

Som jag var inne på tidigare så går identitetsbegreppet in i platsbegreppet. Djupt rotad i 

Umeå som rum finns ett aktivt musikliv och en stor musikexport i proportion till stadens yta 

och invånarantal. Detta har gett Umeå igenkänning som en musikstad, där musiken har 

bidragit till att konstruera en tydlig lokal identitet. Att platsen där musik framförs och utövas 

är viktig för en eller flera levande musikscener och dess identiteter görs tydligt Roy Shuker . 

En musikscen som har en stark koppling till en viss plats eller rum bidrar till skapandet av 

identitet och karaktär för den egna identiteten som musiker/publik. Men den definierar även 

känslan av platsen för sina lyssnare, och skapar därmed en tydlig platsidentitet (Shuker 2013: 

179-180). 

1.2.4 Kultur  

Kultur är ett väldigt brett begrepp, vars betydelse varierar från sammanhang till sammanhang. 

Då jag utgår ifrån en konstruktivistisk tolkning av kultur så är jag intresserad av 

föreställningar, värderingar och koder som människor kommunicerar, delar och reproducerar 

i mötet med andra och varandra (Ehn & Löfgren 2001: 8-11). Dessa koder och värderingar tar 

sig även uttryck i kulturlivet som människor tar del av. Med det menar jag kreativa uttryck, 

såsom konst, musik, författande, film och så vidare. 

Stuart Halls definition av kultur är bred, och innefattar bland annat kulturuttryck som 

musik inom hög kultur, tillsammans med klassisk litteratur, filosofi och konst, och 

massproducerad populärkultur, det vill säga mer kommersiell kultur. Ska man hårdra kultur 

på det viset har hög kultur ett intrinsikalt värde, medan populär kultur är av lägre status. Men 

Halls definition är inte limiterad till bara olika former av kulturuttryck utan går även in på en 

sociologisk nivå. Han menar att kultur genomsyras av ”delad betydelse” (shared meaning, min 

översättning), och i detta är språket en viktig faktor i preciserandet av hur betydelse tolkas av 

subjekt och/eller kollektiv. Genom att använda sig av tecken, symboler, ljud, det skrivna ordet 

rena materiella objekt och ting så kan vi göra våra känslor och tankar tydliga för vår omvärld, 
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och dessa känslor och tankar representeras i vår identitet och i som följd samhällskulturen, på 

vitt olika sätt och med olika tolkningar (Hall 2003: 1-18).  

1.3 Material och metod 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med musiker, arrangörer och föreningsmedlemmar 

för att ta del av deras inställning till och uppfattningar om den lokala musikscenen i Umeå och 

möjligheterna att spela livemusik. Första intervjun gjorde jag med Tommy som är 

rockmusiker, aktiv i två band. Sedan träffade jag Sebastian som är popmusiker och arrangör. 

Han har spelat musik i Umeå sedan mitten av 2000-talet. Ulrika är verksam som popmusiker 

sedan några år tillbaka i Umeå och har stor erfarenhet av att spela live i staden. Hans är 

föreningsverksam i Umeå och har spelat musik sedan barnsben. Robin är en musiker som 

bosatte sig i Umeå under 2000-talet och är idag verksam i en kulturförening. Alex är 

klubbarrangör och frilansare, och har mångårig erfarenhet av arrangerande och en djup inblick 

i Umeås musikliv. Mina informanter har fått fingerade namn i enlighet med det 

forskningsetiska kravet om konfidentialitet, som säger att personer och deras personuppgifter 

ska undanhållas så obehöriga inte ska kunna ta del av dem (Dahl och Smedler 1993: 124, se 

även Pripp 1999: 51) 

Vid formulerandet av frågeguide var det viktigt för mig att formulera öppna frågor som inte 

kunde besvaras med exakta svar. Jag ville ta del av informantens egna tolkningar av och 

uppfattningar om Umeås lokala musikliv, möjligheterna att få synas på scen och vad de tycker 

om den kulturpolitik som drivs i Umeå. 

Inför intervjuerna hade jag även läst på väldigt mycket och noggrant om Umeås musikliv, 

historia, Scharinska villan1 och Kulturhuvudstadsåret i form av krönikor, nyhetsartiklar och 

Umeå kommuns kulturhuvudstadsanökan. Dessa ledde mig även in i fördjupande spår inom 

musiklivet i Umeå som inte direkt har någon koppling till Scharinska och 

Kulturhuvudstadsåret. Det hände ett antal gånger att jag nämnde något i förbifarten i 

intervjuerna, till exempel en klubb eller en händelse, som mina informanter i sin tur blev 

påminda om och i sin tur började berätta om. I likhet med vad Eva Fägerborg skriver om att 

informanter i kvalitativa intervjuer lätt påminns om bortglömda saker och minnen, lyckades 

jag uppnå ett förtroende hos flera av mina informanter (Fägerborg 1999: 58-59). Dessa 

påminnelser gav mig ett fördjupande perspektiv på Umeås musikliv, och vad som hänt i Umeå 

                                                             
1 Scharinska villan är en patriciervilla som ligger längs Storgatan i centrala Umeå. Den blev en bas för studentkårverksamhet, 

och kom att användas som konsertlokal för första gången för jazzfestivalen 1968. 2006 etableras rockklubben Scharinska i villan 

av Fredrik Fagerlund och Jonas Svedin, där man anordnade ett tusental konserter, främst med lokala band men även större mer 

nationellt kända akter, och olika klubbverksamheter och en sommarfestival i Döbelns park på andra sidan gatan om villan, med 

främst lokala akter. Vid årskiftet 2013/2014 flyttar rockklubb Scharinska verksamheten till Vasaskolan, och blir vid årskiftet 

2014/2015 en del av varumärket Guitars - Klubben (Hultén & Hultén 2015: 5, 50). 
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inte bara under 2010-talet, utan även i vissa fall ännu längre tillbaka till 90-talets musikscen i 

Umeå. Det var både roligt, men samtidigt lite oroande. Flera av mina informanter har ganska 

starka känslor runt mitt uppsatsämne, och kunde i vissa skeden gå in på detaljnivå och nämna 

specifika personer och platser i Umeå och klubbscenen som står bakom vad de ansåg vara 

negativt. I dessa fall fick jag dra tillbaka informanterna till mer ”neutral mark” genom att ställa 

följdfrågor som ledde dem bort från dessa detaljer. Intervjuaren kan i intervjusammanhang 

hamna i en maktposition och lägga stora förväntningar på sina informanter, vilket kan leda till 

ett otrevligt samtal och eventuellt värdelöst empiriskt material (Aspers 2011: 141). Att en 

intervjusituation ska vara befriat från maktuttövande är en omöjlighet, men behöver inte heller 

vara av ondo. I just det sammanhang jag beskrev ovan behövde jag bromsa mina informanter 

för att få ett material jag skulle kunna använda utan att riskera utelämning av specifika 

personer eller krogar/klubbar.  

Eftersom flera av mina informanter i en form eller annan är aktiva i Umeås kulturliv så är 

de även ganska synliga utåt i lokala medier och sociala medier. Detta har gett mig möjligheten 

att förbereda mig inför intervjuerna på ett annat sätt i jämförelse med andra intervjuer jag har 

genomfört. Med det sagt så vill jag också påpeka att det finns en viss risk att det har påverkat 

min förförståelse av vad informanterna skulle berätta för mig. Det har bidragit till att jag har 

formulerat frågor som fokuserat främst på mitt syfte och fält, Umeås livescener och 

förutsättningarna att spela live, och låtit de berätta utifrån sin egen situation och erfarenhet. 

Det som kom fram i intervjuerna var en unisont bekymrad historia över Umeås musikliv 

efter Scharinska villans flytt 2013 och Kulturhuvudstadsåret 2014. Scharinska villan var en 

oerhört viktig samlingsplats för stadens musiker och tillsammans med gamla Verket2 och dess 

scenverksamhet i centrala Umeå var det väldigt enkelt att konsumera musikupplevelser från 

lokala band och artister. I intervjuerna märkte jag av ett missnöje och en uppgivenhet. Mina 

informanter hade alla sina egna huvudfrågor och tankar om musikscenen som de lyfte fram. 

Men den gemensamma nämnaren var främst avsaknaden av en säker, fast plats att spela 

livemusik på. Samtidigt som flera av dem medgav att det finns många livescener i Umeå, så är 

det många av dem som inte används på ett optimalt sätt. Antingen för att de ligger dåligt till i 

relation till centrum och lokalkommunikationer eller så är de för små för att framföra den 

musik de vill spela. Scharinska villan var det återkommande exempel som lyftes fram som en 

slags förlorad lem. Även Kulturhuvudstadsåret 2014 representerade ett stort missnöje för flera 

                                                             
2 Föreningen Verket bildades 2006 och flyttade in i en lokal på Västra  Strandgatan i centrala Umeå. Från början bildades 

föreningen för att förvalta replokaler, vilket Umeå led stor brist av vid den tiden. Det tog inte lång tid innan man inrättade en 

livescen på Verket, och stadens alternativa kulturhus var ett faktum. Verksamheten funkar så att de förvaltar och hyr ut lokalen 

till den som vill arrangera något. Det är inte bara musik som arrangeras på Verket, utan man har även hållt i föreläsningar, 

workshops och klubbar. 2013 tvingas Verket flytta ut ur lokalen på Västra Strandgatan och flyttar in i IFK Umeås gamla 

klubbstuga på Umestan, samtidigt som förberedelserna inför Kulturhuvudstadsåret pågår, där verksamheten lever kvar idag. 

(Åberg 2017, Åberg 2013, Verket 2016) 
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av informanterna. Allt som hände i och med kulturhuvudstadsåret kom att symbolisera ett 

svek, som ledde till att informanternas tillit till Umeå kommun blivit något fragmenterad. 

Jag har transkiberat mina intervjuer ordagrant. Jag har även markerat pauser utifrån längd 

och använt mig av kursiv text för att understryka betonade ord. Men i mina intervjuutdrag i 

uppsatsen har jag tagit bort pausmarkeringar, slangord och talspråk för att de ska vara enklare 

att läsa. Rena transkiberingar med talspråk och slang kan som kunskapsmål ha sitt värde i 

vissa studier för att markera betoningar och pauser samt tolka reaktioner och röstlägen 

(Fägerborg 1999: 69). Men för den här studien är det inte relevant att markera dessa element 

i citaten då det inte tillför analysen något. 

 

Utöver intervjuerna genomförde jag en aktivitetsbaserad observation på punkklubben Out of 

Steps premiärkväll den 18 februari 2017. Det var aldrig min intention från början, men de 

tankar och känslor som jag fick under den kvällen kändes som ett bra exempel på hur en viss 

publik eller musikscen kan (re)agera på en främmande plats och livescen. Out of Step hölls på 

krogen Droskan där det aldrig förut arrangerats en punkspelning förut, och skillnaden från 

spelningar på till exempel Verket gjorde sig klart tydlig. Publiken betedde sig inte som de 

brukar till den här typen av musik. Personalen var exalterad efter kvällens sista band, och då 

publiken började stagedivea vilket publiken var vana vid såg Droskans väktare en potentiellt 

farlig situation. Vad som gör en aktivitetsbaserad observation är att jag som observatör 

studerar hur människor handlar och agerar på ett visst evenemang eller någon form av 

aktivitet, i detta fall på en livespelning (Pripp & Öhlander 2011: 120-121). Och eftersom jag har 

tidigare erfarenhet av punkspelningar blev det väldigt uppenbart hur platsen Droskan 

förändrade förutsättningarna för utförandet av punkmusik och publikens upplevelse på en 

plats där den typen av musik i vanliga fall inte förekommer. Mitt deltagande under kvällen 

utgjordes i egenskap av att vara en del av publiken. Jag samtalade med personer jag kände, 

stod i baren och dansade nära scenen tillsammans med resten av publiken. Jag var alltså i hög 

grad deltagande, men samspelade med min omgivning istället för att vara distanserad av en 

sedvanlig observation (Pripp & Öhlander 2011: 125). Då jag från början inte planerat en 

observation förde jag inte anteckningar över till exempel vad folk sa eller gjorde. Jag skrev ett 

observationsprotokoll över vad jag sett och tänkt först när jag kom hem. Det kan ha lett till att 

jag eventuellt missat mindre detaljer av kvällens förlopp, men jag tror inte det är av vikt. De 

tankar och reflektioner som slog mig under kvällen var det relevanta för min uppsats, och inte 

nödvändigtvis vad jag pratade med mina vänner om eller hur musiken fick mig att känna. 

1.3.1 Reflexivitet och etik 

I min studie har jag sökt mig till lokala musiker och föreningspersoner med inblandning 

Umeås musikliv. Jag som person är väldigt intresserad av musik och Umeås lokala musikliv, 
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och går på livespelningar i staden för jämnan. Genom det och efter att jag spelat lite musik 

själv har jag fått vänner och bekanta i Umeås popmusikscen vilket underlättade inträdet i 

fältet. Detta innebär dock att jag inte är neutral i min forskning, utan jag med upplever 

liknande störningsmoment över Umeås brist av livescener att spela på som mina informanter. 

Mitt val av fält involverar inte bara mina informanter, utan även mig som publik och musiker. 

Och jag är med och både observerar och deltar i mitt fält och påverkar mina informanter genom 

min förförståelse och förutfattade meningar om fältet (Aspers 2011: 66ff, se även Ehn & Klein 

2007).  

Utöver att jag ville att mina informanter skulle vara av olika kön och könsidentiteter har inte 

varken kön eller genus så haft någon relevans för just den här uppsatsen. Etnicitet har inte 

heller varit relevant, utan jag har utgått ifrån kontakter och tillgängliga musiker och 

föreningsmedlemmar. Alla mina informanter är svenskfödda och vita. 

1.4 Tidigare forskning/områdesöversikt  

Antologin Bilder ur musikskapandets vardag (Arvidsson 2014) har varit till stor hjälp och 

inspiration under mitt uppsatsskrivande. De artiklar jag har använt mig av i uppsatsen är 

Berättelser om skapandeprocesser inom populärmusiken av Marika Nordström (2014) och 

Musikskapandets frustrationer av Alf Arvidsson (2014). Nordström presenterar både högt och 

brett hur musikskapande går till, och hur identiteter blir till i och med det kreativa uttövandet. 

Hon går dels in på hur musikbranschen fungerar, musiktraditioner och genrer, vikten av 

förebilden, men även betydelsen av plats och rum samt  identiteten som musiker, vilket jag 

använt mig mest av. Hon gör ett nedslag i Umeås musikscen dessutom, vilket passar den här 

studien perfekt. 

Arvidssons artikel handlar om de frustrationer som kan uppkomma som musiker. Det 

handlar om att inte få spela livemusik och behovet av uppmärksamhet, att tvingas skapa en 

egen profil och ett entrepenörskap, att vara begränsad av genrekonventioner och att ha en dålig 

ekonomi. Att inte få synas eller uppträda är en viktig faktor i hans artikel, vilket det också är i 

min uppsats. Artikeln har bidragit med perspektiv på hur man bör tänka runt musik och de 

problem som kan uppstå för uttövande musiker. 

Roy Shukers (2013) bok Understanding popular music culture har också varit tongörande 

för min uppsats. Shuker skriver väldigt omfattande om analyserandet av populärmusik och 

boken är en dyrgrip vid studier av inte bara populärmusik, utan även de kulturella aspekter 

som infaller i musikuttövande och konsumtion. För min uppsats har hans kapitel om identitet 

och konsumtion samt om subkulturer och lokala scener och ljud varit mest relevanta.   

Lars Lilliestams (2009) bok Musikliv har kommit till användning. Lilliestams mål speglas 

i bokens undertitel väldigt snyggt: vad människor gör med musik och musik med människor. 
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Varken musik eller någon annan konstform får envägseffekt, något som fångas upp redan i 

undertiteln. Och Musikliv skildrar detta tydligt med en bred repertoar av analysmetoder, 

perspektiv på musik och musiklyssnande. Jag har använt den främst i diskussion om musik 

och plats samt liveuppträdanden. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Popmusik 

Jag kommer främst att tala om de olika musikuttrycken jag lyfter fram i min uppsats som 

”popmusik”, inspirerad av Studiefrämjandets rapport Vi fortsätter spela pop (men vi håller på 

att dö). I den definieras ”popmusik” som ett paraplybegrepp för all musik som inte får 

ekonomiskt stöd från regering, regioner eller kommuner. Det kan då handla om pop, rock, hip-

hop, punk, metal, electronica etcetera. Det är musik som är högst efterfrågad och som vid 

konserter drar in mycket pengar. Dessa genrer är i rapporten ställda emot den så kallade 

”konstmusiken”, alltså den musik som enligt rapporten får mest ekonomiskt stöd, men drar in 

mindre pengar. Det kan då handla om klassisk musik, symfoniorkestrar och ensemblemusik, 

samt även jazz och folkmusik i vissa fall (Kant, Pehrsson & Pihlgren 2016: 6-7). Anledningen 

till att jag väljer att utgå ifrån deras definition av popmusik är dels för att den är nog 

omfattande för att fånga upp flera genrer vilkas utövare jag undersöker, men även för att 

undvika förvirring hos läsaren. Det är inte ovanligt att man i musikkulturstudier använder 

begreppet pop- eller populärmusik väldigt odefinierat. Det är en allmängiltig term som 

används dels akademiskt, men även av nyhetsmedia och andra plattformar något mer löst och 

frikostigt. Det kan eventuellt försvåra för läsare som kanske har en egen uppfattning om vad 

som menas med popmusik. Därför är det viktigt att författaren tydligt definierar vad hen 

menar med popmusik (Shuker 2001: 2-3). Begreppet blir användbart för mig då mina 

informanters identifikationer med olika genrer inte är relevant, och att då föra samman genrer 

under paraplybegreppet popmusik blir förenklande för läsare och mig som författare. 

1.5.2 Livescen och musikscen 
 

Det är lämpligt att nämna hur jag definierar scener. Ordet ”scen” kan ha två betydelser: 

antingen är det en fysisk scen där man uppträder eller framför något inför en publik. Det är 

den vanligaste betydelsen av scen. Dessa kallar jag i min uppsats för livescener. Men begreppet 

scen kan även inom musik vara en benämning för en grupp eller ett nätverk vars kollektiva 

intresse ligger hos en viss genre, till exempel popscen, rockscen, hardcorescen och så vidare. 

Begreppet ”scen” är inom musikforskning rätt omtvistat, och det finns ingen klar definition att 

utgå från. Min tolkning av scenbegreppet hamnar i linje med hur Richard A. Peterson och Andy 

Bennetts använder sig av begreppet. De gör en poäng av att scenbegreppet i forskning 
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emellanåt omtalas som subkulturer. Detta vänder de sig emot då ett oförsiktigt användande av 

”subkultur” lätt kan leda till ett antagande om att scener är uppbyggda på subversiva uttryck 

som går emot etablerade samhällsnormer, vilket inte alls behöver vara fallet inom en 

musikscen (Bennett & Peterson 2004: 3-4, se även Thornton 1997: 1-2).  

 

1.6 Disposition 

I kapitel två presenterar jag Umeås musikscen och dess historia. Sedan leder jag det vidare till 

händelserna rörande Scharinska villan och Kulturhuvudstadsåret, där mina informanter får 

berätta om sina upplevelser av dessa händelser. Jag avslutar kapitlet med en diskussion över 

konsekvenserna av dessa händelser. 

I kapitel tre berättar jag om förutsättningarna att spela livemusik i Umeå utfrån mina 

informanters intervjusvar. Jag lyfter även vikten av var livespelningar hålls, och hur stort 

inflytande platsen har över både musiker som publik. 

Kapitel fyra består av en asvlutande diskussion, där jag presenterar vad jag har kommit 

fram till i mitt egna reflekterande under uppsatsarbetet. 
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2. Bofast men hemlös - Umeås musikscen 

Umeå är en stad som har ett väldigt rikt förenings- och kulturliv, särskilt när det kommer till 

just musik. Dels har jazzen varit väldigt starkt under stadens sena historia. Det finns ett 

jazzintresse som sträcker sig tillbaka till sena 30-talet och stadens egna Jazzfestival är ett 

återkommande evenemang varje år sedan 1968. Stora akter som Duke Ellington, Ella 

Fitzgerald och Count Basie med flera har spelat på Jazzfestivalen (Myrstener 2009). Under 90-

talet växte det fram en stark hardcorescen i Umeå med bandet Refused i framkant, vars 

svallvågor kändes runt om i Sverige, och till viss del ute i Europa, av hoppfulla ungdomar. 

Banden arrangerade ofta egna spelningar i Umeå på ungdomsgårdar och på ungdomshuset 

Galaxen (tidigare ett Folkets hus). Tillsammans med ungdomsledarna på de olika platserna 

hjälptes banden åt att planera program, sätta upp affischer på stan och trycka upp kassetter. 

Sedan planerade till exempel Refused hela turnéer på samma vis. Detta kom att kallas för Do 

It Yourself-idealet, förkortat DIY. Banden gjorde allt själva från ruta ett, och människor som 

var delaktiga under den här tiden kom att fostras in i att det mesta går att göra själv vilket 

arrangörer och musiker gör än idag i Umeå (Wirén 2014: 41-51). I min intervju med Alex 

kommer han in på DIY-idealets möjliga avtryck på stadens då unga musiker, och att det kan 

ha påverkat hela Umeås musikliv fram till idag. 

Jag tror att nog bidrog det, det var många som blev skolade där liksom. Att sitta och göra 

allting… att få in inbjudningar till skivomslag och  fanzines och […] många som var 

verksamma då fortsatte ju sen med liknande grejer. Har säkert sått frön på massa olika sätt. 

(Alex 2017-02-10) 

Att det här idealet kom att sätta Umeå på kartan illustreras även i min intervju med Robin, 

som berättade om när hon kom i kontakt med Umeås hardcorescen i hennes hemort någon 

gång på 90-talet. 

[…] vara uppvuxen 100 mil här ifrån [Umeå], så fattade man inte hur stort det var […] 

Refused kom ju och spelade i lilla [hemort] i en lokal där. Det var aldrig spelningar 

där annars liksom. Det är ju en kulturell öken i den staden. Men Refused kom dit. (Robin 

2017-02-03) 

Samtidigt fick rörelsen även utstå mycket motstånd från kritiker och ”vuxenvärlden” som såg 

hela scenen som upprorisk och destruktiv. Hardcorescenen kom att sammankopplas starkt 

med både straight edge-rörelsen och veganrörelsen som fick fotfäste under samma tid. Det var 

då både extremt normbrytande och väldigt främmande för omgivningen. Hardcorescenen, och 
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främst Refused, fick stor uppmärksamhet i nyhetsmedierna och i debattprogram (se Norra 

magasinet 1995, samt Wirén 2014: 133-141). 

Sedan dess har hysterierna runt punken och hardcorescenen försvunnit. Istället har Umeås 

musikscen fått många ögon på sig. Flera kända popakter som till exempel Deportees, Annika 

Norlins båda projekt Säkert! och Hello Saferide, Lisa Miskovsky, Sofia Jannok och INVSN 

(Invasionen) har Umeå som hembas. Även grupper av det hårdare slaget som redan nämnda 

Refused, men även Meshuggah, Moloken och Cult of Luna är associerade till staden. 

Umeå är en kreativ och skapande miljö, där det är lätt att själv börja skapa kultur, oavsett 

uttrycksform. Det egna skapandet blir en stark identitetgörande faktor, då staden är 

förhållandevis liten och inte i nära anslutning till storstäder som Stockholm eller Göteborg. 

Bredden av musik som finns i staden, allt från avancerad jazz till enkel och rå punk är något 

som oftast reserveras storstäder och får Umeå att sticka bland de norrländska städerna 

(Nordström 2014: 80-83, se även Lilliestam 2009: 173-174). När det kommer till musicerande 

är förutsättningarna för att börja spela musik och starta band goda. Ulrika delar med sig av sin 

uppfattning om Umeås musikliv, och den anda som staden har. 

Jag kan ändå känna att sen jag kom till Umeå att jag får mer och mer kontakter. Det är 

ganska öppen famn ändå [i] musikkretsen på nåt vis. […] så länge man är ödmjuk själv så 

hjälper man ju varann. Det finns en väldigt stark sån anda […] dom jag träffar är ju ofta i 

samma situation som mig själv, att man är liksom oetablerad, ganska ny, har inte riktigt 

koll på allting. Ja menar det är ju det som är roligt när man liksom delar scen med folk. […] 

om man är tre band på en kväll, ja då kan man liksom backstage prata om så mycket annat. 

[Det finns] utbyte i det. Så att sånt är ju svinbra. Och det gör att man blir stärkt och vågar 

prova nya grejer och få massa tips om hur man kan ta sig vidare. (Ulrika 2017-01-30) 

I Umeås kulturhuvudstadsanökan omnämns Västerbottens kulturliv som unikt då fler än 

varannan västerbottning deltog i studieförbundsverksamheter. Det var fler än dubbelt så 

många som riksgenomsnittet. Antalet aktiva människor i dessa verksamheter låg år 2008 på 

8021 kulturarbetare, varav 6084 beräknats vara musiker, vilket då var den största gruppen av 

kulturutövare (Kulturhuvudstadsansökan 2009: 65). Det finns således många 

musikintresserade människor i regionen, och förmodligen främst i Umeå. Det är idag relativt 

enkelt att få tag i replokal och studios att spela in musik i finns det också gott om. Vad det 

däremot har varit brist på i Umeå de senaste åren är livescener att spela på. 

2.1 Scharinska villan och Guitars 

2010-talet har dock hittills varit ett skakigt årtionde för musiker och musikälskare i Umeå. Det 

har diskuterats varmt och högljutt över huruvida Scharinska villan ska få fortsätta som 

konsertlokal och om byggnaden ska renoveras eller säljas (Norrman 2012). Säljförslaget 
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bemöttes av stora protester från det lokala musiklivet, eftersom Scharinska villan var en viktig 

plats för livekonserter och fungerade som en samlingsplats för musikälskare i Umeå. Den 

lokala musikscenen ville inte tappa stadens viktigaste scen. Då togs beslutet att Scharinskas 

verksamhet skulle fortsätta men flyttas till en gammal skolbyggnad i centrala Umeå (Näslund 

2012), där krogen och gitarrmuseet Guitars inrättades och blev till Musikens hus (Umeå 

kommun 2013).  

I augusti 2016 gick dock Guitars restaurang i konkurs (Silverdal 2016). I december samma 

år lade Umeå kommun ut Scharinska villan till försäljning på den öppna marknaden (Brodin 

2016). Studentkåren hade under renoveringen av villan planer för restaurang och café-

verksamhet samt uthyrning av kontorslokaler i byggnaden, planer som aldrig kom att 

genomföras (Johansson 2015). Umeå kommun har försökt sälja villan till kommunala 

bostadsbolaget Bostaden, i hopp om att behålla den i kommunal ägo, men det blev inte så 

(Öhman 2016).  

Flytten från Scharinska till Guitars innebar att det gamla Scharinskakonceptet, en 

mötesplats för lokala band och musikälskare, försvann. Guitars  lyckades inte heller 

upprätthålla den publik som Scharinska villan tidigare bestod av. Istället för lokala band börjar 

Guitars boka in större artister och band i hopp om att dra en större bredare publik. Sebastian 

berättar hur han upplevde Scharinskas omvandling till Guitars. 

Men det blev ju inte riktigt samma grej. Och vad det beror på det är ju svårt att veta, men 

man kan ju tänka sig, att man skulle kunna gissa att lokalen är dyrare. Och säg att du har 

en kväll då ditt band drog 45 personer och det var 50 stamgäster utöver det, på gamla 

Scharinska, var det säkert en helt okej kväll. Men på Guitars måste det ju ha varit en 

katastrofkväll om man räknar till pengarna du måste dra in. […] frågan om det var det som 

var anledningen, men jag upplevde det som att det var mer etablerade, större akter. 

(Sebastian 2017-01-27) 

Den gamla publiken från Scharinska räckte inte för att mätta Guitars, som låg i en klart större 

byggnad med en högre lokalhyra. Även Alex kommer in på byggnaden som Guitars låg i, och 

han ger perspektiv på svårigheterna med att få denna typ av verksamhet att gå runt i den 

byggnaden. 

Att driva den där lokalen, det är ju stort som helvetet. Dom tar ju 900 pers3, och dom kom 

ju från Scharinska som väl tog, jag vet inte… 400-500 kanske. Det blev dubbelt så stort. Att 

fylla det med innehåll är ju svårt. (Alex 2017-02-10) 

                                                             
3 För att sätta dessa siffror i perspektiv: några månader efter Guitars konkurs öppnades puben Hundra i samma byggnad. Under 

den första klubbpremiären på Hundra den 27 januari 2017 som anordnades av klubb Heaven, kom över 700 personer (Heaven 

2017). Samtidigt som premiären blev lyckad lyckades de inte fylla lokalen, trots att premiären även inföll under en lönehelg. Detta 
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Guitars hoppades på att locka en större och bredare publik, något som i det långa loppet inte 

lyckades. Alex ser ansatsen att skifta demografi som ett av de första spadtagen till Guitars grav, 

då man under Guitarsvarumärket enligt honom satsade mer på att nå en helt annan publik än 

den som redan fanns från Scharinska. 

Men sen var det ju som att de bytte inriktning Guitars, de skulle satsa på en mer mogen 

publik och sådär […] jag tycker det var ett haveri. Men det var ju deras val.[---] Asså jag var 

ju stammis på Scharinska under många år […] Så att det blev ju ett hål verkligen. Och jag 

tycker första året på Guitars fyllde ju det, då var det ju som att verksamheten hade flyttat 

över som många hade tänkt sig tror jag. Men sen andra året på Guitars var ju… då var det 

ju något helt annat. Och då […] försvann ju den platsen. […] stammispubliken slutade ju gå 

dit. Det blev en helt ny publik. (Alex 2017-02-10) 

Jag tolkar det som att gamla Scharinska inte var bara en plats där det konsumerades musik, 

utan en mötesplats för musiker och musikintresserade i staden. Den lokala popscenen var den 

som var i fokus på Scharinska och det var en plats där stadens musikintresserade helt enkelt 

kunde träffas och hålla i en sorts social junta. När fokuset sedan skiftades mot mer kommersiell 

musik och Guitars började vända sig mot en annan publik tappade man den gamla 

Scharinskapubliken. Guitars som plats blev någonting helt annat än vad Scharinska villan varit 

och den gamla publiken och popmusikscenen kände sig inte hemma där. 

2.2 Kulturhuvudstadsåret 

Umeås Kulturhuvudstadsår gick av stapeln 2014, vilket i sin tur bemöttes med viss känslokyla 

från Umeås musiker och musikentusiaster efter dusterna runt Scharinska villan. Flera lokala 

musiker hade sedan tidigare hotat med att inte spela under Kulturhuvudstadsåret i och med 

dusterna kring Scharinska, redan två år i förväg (Norrman 2012). Men efter att dammet lagt 

sig efter Scharinskas flytt så fick lokala musiker ändå dåligt med representation under 

Kulturhuvudstadsåret. 

Trots det höga antalet musiker i staden, som sagt 6084 år 2008 (Kulturhuvudstadsansökan 

2009: 65), fick den lokala populärmusiken inte ta särskilt mycket plats live under 

kulturhuvudstadårets gång. Istället lyftes andra kulturyttringar fram i musikväg, främst jazz, 

opera och körer. Undantag till detta var spelningar av Kvelertak, House of Metal, Umeå Open, 

Kulturnatta, Sofia Jannok, Systraskap, Könsförrädare, Lisa Miskovsky, Oskar Nyman m.fl. 

Dock hade flera av artisterna förvånansvärt ofta  ingen anknytning till Umeå, såsom till 

exempel Norrbotten Big Band, Jukkaslåter (musiker med anknytning till Jukkasjärvi/Kiruna 

                                                             
skulle delvis kunna vara en del av förklaringen över varför Guitars gick i konkurs, då jag betvivlar att man med stadig kurs lockat 

nog med besökare för att hålla igång verksamheten. 
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kommun), flera av banden på festivalerna House of Metal och Umeå Open (som detta år hade 

ett mer internationellt tema), i stort sett alla operaakter, Electric Banana Band på Sommaren 

i City (numer känt som Umeå Live, som sponsras av Umeå kommun) m.fl (Umeå2014 2014).  

Under förberedelserna för Kulturhuvudstadsåret gick Verkets rivningskontrakt ut för 

lokalen där man höll till tidigare i centrala Umeå. Skälet bakom flytten ska inte ha haft något 

med själva Kulturhuvudstadsåret att göra, men de fick flytta in till nya lokaler utanför centrum 

hösten 2013 som de får hyra av hyresbolaget Lerstenen via kommunen (Åberg 2013). Robin 

tar upp att en viss mytbildning hon märkt om att Verkets flytt skulle bero på någon sorts 

gentrifiering och påpekar att den inte är fullt legitim, samtidigt som hon upplever att flytten 

var väldigt läglig inför Kulturhuvudstadsåret. 

Verketflytten, den kanske hade skett just då och alldeles oavsett. [---] om det var en direkt 

följd av gentrifieringen eller inte, det är ju som lite… lite svårt att säga. Nu står ju de där 

lokalerna tomma och har gjort det sen dess, det har ju inte hänt nåt med dem. Så att på så 

viss tänker jag att det ändå… nånstans hade med det att göra ahmen att nu ska Väven 

byggas här, vi kan inte ha… det här stället med alla klistermärken och fimpar utanför. 

(Robin 2017-02-03) 

Kulturnatta höll även i sitt sista evenemang 2014 innan det slogs ihop med Sommaren i City 

och blev vad som idag är Umeå Live, som anordnas av Visit Umeå och sponsras av Umeå 

Kommun. Det marknadsförs med ”fler stjärnor”, kända från Idol och Melodifestivalen och det 

är detta som lyfts fram, medan representation av den lokala kulturen omnämns som just 

”lokala uppträdanden”, men hamnar i periferin (Umeå kommun 2015, se även Yazdani 2015). 

Tommy  beklagar sig över att det han tyckte var så bra med Kulturnatta försvann allt eftersom 

Umeå Live blev en mer kommersiellt inriktad festival. 

[Kulturnatta] lades ner efter 2014 och omprioriterades för man ville satsa på det här Umeå 

Live istället som har blivit någonting helt annat det... det är fler tillfällen, men det är ju inte 

alls någon vidare förankring i den lokala kulturscenen. [---]Umeå Live är väldigt gott 

exempel på hur det bara på ett par år hur man hade som det där överfasåret efter 

kulturnatta, lite lokal kultur och sen ba försvann dom bort. […] Jag tror dom tappade 

intresset […] för jag menar vill kommunen ha ett band eller arrangörerna bakom ha ett 

band som är lokalt förankrat så behöver dom ungefär säga "Hej, vi vill ha ett band" så har 

dom det. Men det har dom inte intresset av utan, utan det man vill göra är stora 

häftiga grejer som sätter Umeå på kartan och får Umeå att verka som en större stad än det 

i nuläget är, tror jag. (Tommy 2017-01-18) 

Att Umeå kommun med Kulturhuvudstadsåret ville sätta Umeå på kartan är det nog ingen 

som säger emot, men vad man gjorde var att slå på den stora trumman och i programmet 

presentera musik som inte representerade staden Umeå. Det som hände efter 
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Kulturhuvudstadsåret var att kommunen i och med omvandlingen av till exempel Kulturnatta 

började satsa mer på kreativa näringar som en del av den lokala välfärden. Det liknar den 

modell av kulturekonomi som europeiska utredningsbyrån KEA’s tagit fram (KEA 2006: 2-3). 

Modellen består av fyra koncentriska cirklar, där alla representerar olika branschnivåer av den 

kreativa marknaden. I den första och mittersta cirkeln står kulturuttövare, vars uttryck 

stimulerar den andra cirkeln. Den andra cirkeln består av kulturnäringar, som i musiklivets 

fall bestå av livescener, studieförbund och inspelningsstudios. Dessa stimulerar i sin tur 

kreativa näringar som bland annat marknadsföringsbranchen, som i sin tur stimulerar den 

relaterade näringar i yttersta cirkeln. Den är svårast att definiera, men kan innefatta hotell, 

restauranger, resebolag, affärer och andra kringliggande verksamheter. Tanken är då att 

musikintresserade ska söka sig till evenemang där musik framförs, vilket gynnar verksamheten 

där spelningen hålls, de som roddar ljud och ljus. Och när besökaren inte är på spelning 

förväntas de kunna konsumera mat eller andra produkter, de kanske behöver bo på hotell om 

de inte är från orten för den här spelning och så vidare.  

Att Umeå kommun jobbat med detta i åtanke är inte något som är hemligt. I artikeln 

”Sommaren i Umeå - lång och het” så marknadsför man inte bara Umeå live, utan man 

uppmanar även besökare att utforska stadens utbud av shopping och restauranger (Umeå 

kommun 2015). Den lokala kulturen blir helt enkelt inte främst ett sätt att lyfta fram Umeå 

som en kulturellt rik stad, utan snarare ett ekonomiskt syfte, vilket kritiker emot den här 

formen av kulturpolitik ofta trycker på (se Kant, Pehrsson & Pihlgren 2016: 9-11, samt 

Bjurström, Fredriksson & Möller 2013: 49-50).  

2.3 Halveringstid 

Dessa händelser skedde samtidigt och kom, i kombination med byggandet av det påkostade 

kulturhuset Väven och förändringen av Umeås stadskärna, att leda till diskussioner om 

kulturell gentrifiering i Umeå. Allt som hände blev en symbol för ett stort svek från ”politiker, 

tjänstemän och företagare” som försökte sälja bilden av Umeå som en kulturstad (Lindgren 

2015). Kulturaktörer reagerade väldigt starkt mot kommunen och kom att ta upp 

kulturhuvudstadsåret i kulturkrönikor som ett slagträ mot kulturpolitiken åren efter (se 

Swanström 2014 & Åberg 2016). Robin känner igen den här symboliken. Allt skedde enligt 

henne lite för lägligt för att tolkas som en slump. 

[…] men den viktigaste aspekten i den frågan är ju den symboliska. Faktiskt, som du säger, 

just det här allt som hände då, om man sätter in det i ett sammanhang, Verket, Scharinska 

och de andra exemplena… och i samma veva fick vi ju- apberget! Och så Sagateatern! 

Liksom det beskedet kom att det ska rivas, det- det blir […] lite såhär, nån allmän 

Trumpchock i Umeå.  (Robin 2017-02-03) 
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Eftersom allt detta skedde samtidigt som förvandlingen av Umeås stadskärna  kom dessa 

ombyggnationer och rivningsbeslut (om än vissa relaterade, andra inte) att motivera de lokala 

kulturutövarnas ovilja inför Kulturhuvudstadsåret. Kommunen hade i ansökan om att få bli 

Kulturhuvudstadsår använt sig av siffrorna över hur många musiker och andra kulturutövare 

som tog del i kulturskapandet i staden. När Kulturhuvudstadsåret sedan blev ett faktum 

använde de sig inte utav dem. Istället fick kulturutövare från övriga Norrland representera 

Umeå. Kommunen bortsåg helt enkelt från väldigt mycket av den lokala popmusikscenen, 

vilket är synligt i Kulturhuvudstadsårets program (Umeå2014 2014). Där presenteras ett helt 

år av kultur och musik i Umeå, men mer eller mindre utan Umeås egen musikidentitet. 

Kulturhuvudstadsåret kom därmed att ha delad betydelse mellan Umeå kommun och stadens 

lokala musiker, och de två parterna representerade varsin separata diskursiva formation runt 

Kulturhuvudstadsåret (Hall 2003: 6, 44-45). 

Umeå kommun såg Kulturhuvudstadsåret som en succé. ”Satsningen på kulturhuvudstadsåret 

har inte bara bidragit till ett rikare kulturutbud under 2014, det har också stärkt kulturen på 

lång sikt och gjort det möjligt för fler föreningar och festivaler att utvecklas” citeras Fredrik 

Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014 och då kulturchef för Umeå Kommun under 

rubriken ”Effekter att hämta hem efter Umeå2014” på Kulturhuvudstadsårets hemsida. Året 

gick med ekonomisk vinst, med ett överskott på 45 miljoner kronor, och det konstateras även 

att nya nätverk har skapats i och med kulturhuvudstadsåret, både nationellt och 

internationellt, lokalt som regionalt (Umeå2014 2015). Kommunen hade enligt sig själva 

genomfört ett riktigt lyckat Kulturhuvudstadsår, vilket cementerades i EU:s slutrapport över 

Kulturhuvudstadsåret i Umeå (Fox & Rampton 2015: 27-37). 

Mina informanter ser dock resultatet av Kulturhuvudstadsåret på ett annorlunda sätt. 

Sebastian berättar att han känner att Umeås popmusikscen inte gynnades av 

Kulturhuvudstadsåret och att den hamnade i skuggan av andra musikprojekt som inte hade 

någon direkt koppling till Umeås lokala musikscen.  

Det här är ju min personliga åsikt ytterst men […] som liten aktör så tycker jag att 

kulturhuvudstadsåret gav nästan ingenting. […] inte för Umeås liksom musikliv på den 

nivån, utan det var ju pengar som sattes ihop för det här med utbytesprojekt, större 

kulturprojekt på det sättet. (Sebastian 2017-01-27) 

Sebastian menar att Kulturhuvudstadsåret aldrig var menat för det lokala musiklivet, utan att 

siktet hela tiden legat på större utbytesprojekt. Ett exempel på detta är Umeå Open Grand Slam 

som under Kulturhuvudstadsåret presenterade musikakter från Frankrike, England, 

Australien och USA, med målet att få in så många internationella akter och bli den ”bästa 

festivalupplevelsen någonsin” (Kulturhuvudstadsansökan 2009: 20). Robin berättar om 
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bitterheten som kom att representera halveringstiden efter Kulturhuvudstadsåret mellan 

Umeå kommun och stadens kulturuttövare.  

[…] det finns ju i relation till [Umeås kulturpolitik] extremt mycket bitterhet och 

infekterade känslor i Umeås kulturliv. Just kring en allmänt styvmoderlig hållning som blev 

väldigt synlig i samband med kulturhuvudstadsåret […]. Just vilken kultur premieras och 

varför? Vad ska det leda till? [Det] kommer ta lång tid att ordna till den relationen nånstans 

mellan Umeå kommun och alla kulturutövare som har byggt upp Umeås signum som 

kulturstad […] 

Den första diskursiva formationen representerar Kulturhuvudstadsåret som en stor succé. 

Under året gick kommunen med vinst och Umeå fylldes med kultur, både från den samiska 

urbefolkningen och från övriga Norrland.  Den andra formationen, som skildras av mina 

informanter, visar på en förlorad tilltro till kommunen och att Umeå inte gav plats åt det lokala 

musiklivet och att Kulturhuvudstadsåret var för en annan musikkultur än den staden fått 

igenkänning för. Istället för att lyfta den lokala kulturen lyftes istället internationella och mer 

kommersiella artister, samt stadens jazzmusiker och den samiska kulturen. 

Konsekvensen av utestängandet av Umeås popmusikscen blev en misstro gentemot Umeå 

kommuns kulturpolitiska ambitioner. Umeås lokala musikkultur nämns inte någonstans i 

EU:s slutrapport, utöver ett avsnitt om kulturföreningen Humlans arbete och en svepande 

omnämning av festivalen 090 Hardcore. Resultatavsnittet lyfter främst de föreningar som 

deltog i året och de intäkter som genererades under året av besökare på de olika projekten (Fox 

& Rampton 2015: 30-31). Trots att stadens lokala musiker fört sådant väsen av sig inför och 

under Kulturhuvudstadsåret så blev de ändå osynliggjorda i EU’s slutrapport. Vill man veta 

mer om just musikernas situation under den här tiden måste man själv studera nyhetsartiklar, 

krönikor samt prata med musikerna själva.  

2.4 Sammanfattning 

Jag har i det här kapitlet redogjort för Umeås historia som erkänd musikstad, och visat på dess 

starka förankring i musikliv. Jag har även visat på de konsekvenser som Scharinska villans 

flyttade verksamhet och Kulturhuvudstadsåret hade för Umeås lokala musiker utifrån mina 

intervjusvar.  

Missnöjet som blev när kommunen började diskutera huruvida Scharinska ska fortsätta 

som livescen eller ej ledde till en mobilisering av musiker. De protesterade högljutt, och 

lyckades få verksamheten att flytta till Guitarshuset. Det blev dock också en besvikelse när 

Scharinskakonceptet försvann och arrangörerna började prioritera bokningar av mer 

kommersiella akter istället.  



19 

 

Kulturhuvudstadsåret kom att stå för ett svek enligt mina informanter. Den lokala 

musikscenen var orepresenterad i programmet, trots att kommunen använt antalet musiker i 

staden för att få titeln Kulturhuvudstad. Detta ledde till att Umeås musikscen fick en 

missgynnsam relation till Umeå kommun. Efter omvandlingen av stadskärnan samt de lokala 

folkfester och festivaler som Kulturnatta och Sommaren i City kom Kulturhuvudstadsåret att 

symbolisera ett mycket större svek för musikscenen än någon kunnat förutse. Som salt i såren 

på den lokala musikscenens såg Umeå kommun Kulturhuvudstadsåret som en succé, och hela 

året och kommunens insats lovordades starkt i EU’s slutrapport över året. Slutrapporten 

utelämnade även de stridigheter som den lokala musikscenen bidragit med under 

Kulturhuvudstadsåret, vilket ytterligare cementerade musikscenens underrepresentation. 
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3. Infrastruktur för musicerande 

Förutsättningarna för att börja spela musik med andra människor i Umeå är goda. Det finns 

gott om replokaler i staden. Flera av studieförbunden håller i replokalsverksamhet och det 

finns ett öppet klimat för olika former av musikutövande. Vill man spela in sin musik finns det 

även ett gott antal inspelningsstudios att göra detta hos. Och så ser det ut i stort sett i hela 

landet (Kant, Pehrsson & Pihlgren 2016: 7). 

I Studiefrämjandets rapport Vi fortsätter spela pop [men vi håller på att dö] presenteras 

Sveriges popmusikscener som en pyramid i tre delar. Basen är stark och representeras av 

amatörmusiker och nybörjare. Den är stark just på grund av det stora stödet som utgörs av 

studieförbundsverksamheter, som kan erbjuda stöd till oetablerade musiker och hyra ut 

replokaler och viss utrustning som trumset, förstärkare och PA till dem. Förbunden kan även 

anordna livespelningsmöjligheter i förbundens egna lokaler emellanåt. Toppen av pyramiden 

utgörs av de stora kommersiella akterna, musikexport och satsningar på livescener i 

arenastorlek som ger hög avkastning. Mellan dessa två skikt finns pyramidens mittdel, den 

största delen, som består av popmusiker som har lämnat amatör- och nybörjarnivån. 

Mittskiktet är det enda som helt saknar någon sorts stödstruktur (Kant, Pehrsson & Pihlgren 

2016: 7-9)  

För grupperna i mittskiktet är det som svårast att spela live. De får ofta göra det under 

dåliga förhållanden på till exempel klubbar och krogar. Intäkterna för sådana tillställningar 

går mestadels till krogägaren, i form av livescenhyra från klubbarrangörer och intäkter för mat 

och dryck. Gager (betalning till banden) är något som inte behöver vara garanterat. Samtidigt 

som författarna medger att dessa livetillfällen kan bidra med scenvana och byggandet av en 

publik, så finns det en ekonomisk osäkerhet i att spela på klubbar och krogar (Kant, Pehrsson 

& Pihlgren 2016:16-17). Intäkterna hamnar inte hos kulturutövarna i den mittersta cirkeln, 

utan hos de yttersta cirklarna bestående av kulturnäringarna, de kreativa näringarna och 

relaterade näringar enligt KEA’s modell för kulturell ekonomi (som presenterades i kapitel 2, 

sid 15-16). 

Värt att poängtera här är att förutsättningarna för att spela live också påverkas av 

boendeort. Större städer har fler livescener samt bredare utbud av framträdandetyp och genrer 

vilket gör det lättare att arrangera smalare evenemang för och inom mindre musikscener 

(Kant, Pehrsson & Pihlgren 2016: 16-19).  

Här skulle kunna göras mycket för att förbättra musikers villkor för musicerande, särskilt 

för popmusikscener som inte ligger i eller i anslutning till större städer. Detta för att störst del 

av de kulturpengar som staten, landsting och kommuner samlar ihop tenderar hamna i 

storstäderna, främst i Stockholm. Av 25 miljarder kronor hamnade cirka 45% av 
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kulturbudgeten för 2013 i huvudstaden (Kant, Pehrsson & Pihlgren 2016: 20, se även Teleman 

2016). Då är det inte mycket begärt att fråga sig själv var pengarna för den skattefinansierade 

kulturen går, särskilt då kommuner, landsting och regioner inte har några tydliga krav på sig 

att gynna kulturlivet. Det är även kommuner, landsting och regioner som väljer vilka som ska 

få bidrag, och därigenom även vilka som inte får bidrag (Kant, Pehrsson & Pihlgren 2016: 24-

28). 

3.1 Fantomsmärtor - Att spela live i Umeå 

De dåliga förutsättningarna för att spela live känns igen när man börjar titta på livescenerna i 

Umeå. Om det inte är på Verket (som har en bra scen, men där kravet ofta är att man får 

arrangera spelningen själv) så får lokala band och artister oftast spela på krogar och pubar, 

ibland i samband med ett klubbarrangemang, något som Ulrika inte tycker har varit roliga 

upplevelser alla gånger. 

Jag tycker jag har spelat ganska mycket i den här stan. Men… det kanske inte är […] de 

mest optimala platserna att spela på. Man kan ju vara inträngd i ett hörn på nåt hotell eller 

[…] på nån pub eller bar. […] man kör ljud genom nåt väldigt enkelt PA och det är en liten 

scen, så man får anpassa liksom. Man kan inte köra fullt band […] för att det inte passar på 

det stället. (Ulrika 2017-01-30) 

Krog- och klubbscenerna är de mest allmänna livescenerna i Umeå där lokala musiker kan 

spela för en publik. Krogscenerna är dock ofta små och trånga vilket kan leda till att musiker, 

om man spelar med ett band som Ulrika, får spela utan full sättning eller göra en akustisk 

spelning. Man får även väga in hur mycket man får i gage för en spelning och om det över 

huvud taget är värt att spela live. 

[…] säger arrangören ”nämen vi vill ha en mer akustisk sättning”. Måste jag då säga "nämen 

trummisen, du får inte vara med". Det blir jättekonstigt. Liksom för [grupp]dynamiken. 

Och nu har det ju varit så, jag har inget kompband, de senaste två-tre spelningarna har jag 

liksom kört bara gitarr, för att […] det är inte tillräckligt bra scener, det är inte tillräckligt 

bra gager för att ta in allihopa. [Då] får vi en hundring var. Då går vi back. […] spelar man 

gitarr, och sjunger och kör den grejen, singer-songwriter, då tror jag att det är jättebra. Då 

kan du spela var som helst. Men om man vill göra något annat än det så är det ju svårare. 

(Ulrika 2017-01-30) 

De små scenerna som Ulrika blivit inbjuden att spela på har inte bara begränsat hennes 

möjligheter att spela med sitt band. Gruppdynamiken i bandet riskerar ständigt att påverkas 

av att behöva kompromissa ett liveuppträdande till förmån för plats på livescenen, vilket Ulrika 

upplever som hämmande. Hon menar även att det begränsar hennes kreativa uttryck, då hon 
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haft begränsade möjligheter att få testa spela med band och elektronisk utrustning, något som 

hennes musik faktiskt är skriven med och för. Det hämmar inte bara möjligheterna att få visa 

upp sina musikaliska arrangemang och idéer, utan även möjligheterna att faktiskt ta sig vidare 

med sin musik på ett sätt som gör musikern igenkännbar hos en potentiell publik eller ett 

musiknätverk. Alf Arvidsson liknar det här fenomenet med Michael H. Goldhabers (1997) 

resonemang kring uppmärksamhetsekonomi (attention economy), där själva 

uppmärksamheten man får för något man gör eller skapar är en stor del av incentivet för 

skapande, utöver ekonomisk betalning och erfarenhet. Arvidsson använder det här begreppet 

i sin studie om musiker. Han menar att  uppmärksamheten i sin tur kan leda till att man bygger 

en publik, blir en del av eller upprätthåller ett nätverk innehållande andra musiker samt att 

fånga uppmärksamhet hos personer i maktpositioner, till exempel skivbolagsföreträdare 

(Arvidsson 2014: 115-117).  

Jag tänker även att hur en publik kommer att minnas en musiker som uppträder är oerhört 

viktigt. Är du musiker i ett band med flera personer som spelar elektrisk musik, eller är du den 

individuella singer-songwritern? Detta är inte bara viktigt för hur publiken ska uppfatta 

musikern, utan även för musikerns självbild, då denne trots allt förväntar sig på pröva spela 

sitt material live och se vad som funkar och inte funkar i en livesituation. Hur någonting låter 

i replokal är inte alls likvärdigt med hur det låter eller kommer att uppfattas i livesammanhang.  

Att backa från att göra en spelning på grund av dåliga gager är något som Ulrika också 

nämnde i det tidigare citatet. Det har påverkat hennes möjligheter att synas utåt, inte bara i 

Umeå utan även utanför staden: ”Jag har fått tacka nej till spelningar i Göteborg och Stockholm 

för att [arrangörerna] har inte [haft] någon möjlighet att betala resa. […] Jag har inte råd” 

(Ulrika 2017-01-30). 

Detta är tydligen inte heller något ovanligt när det kommer till att spela på krogar och 

klubbar. Hans är medlem i en förening vars syfte är att hjälpa musiker framåt i sitt 

musicerande, samt även anordna spelningar som ger ut mer skäliga gager. Han berättar att det 

finns ett missnöje hos lokala musiker, då det inte är ovanligt att inte bli erbjudna gager. 

[…] du får komma och spela, men du får en öl eller nåt sånt där. Det kostar ju, replokal, 

instrument, allting kostar. Och spelar man gratis så hamnar man ju i en ond spiral som gör 

att du har till slut inte råd med replokal eller nya strängar eller vad som helst. [---] ett sånt 

stort ställe som [krog], dom betalar inte ett öre. Ja menar det är ganska påkostat. Det finns 

säkert pengar i bakgrunden, varför ska inte musiker få betalt för att spela där? Dom drar ju 

dit folk, [besökare som] sitter och köper öl och lyssnar på musik. (Hans 2017-01-30) 

Hans beskriver på ett ungefär detsamma som Ulrika har fått erfara i sitt musicerande. Han 

anser att krogar borde ha en skyldighet att betala gästande musiker så det blir ett rättvist 

utbyte, eftersom livemusik lockar besökare till krogen. Hur mycket man betalar musiker är 
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också beroende av vem man bokar, om det är en erfaren musiker eller om det är oetablerade 

artister. Då kan ett symboliskt gage vara lämpligt som incitament. Men här kan vi se 

avsaknaden av stödstrukturer för musiker i Studiefrämjandets mittskikt göra sig synlig. I 

Ulrikas berättelse finns det inte något som tyder på att det börjar gå lättare, utan snarare 

motarbetas hon på sin väg framåt som musiker. Hon säger sig vilja kunna leva på sin musik, 

men tycker inte att det ser särskilt hoppfullt ut vid intervjutillfället. Hon har även sökt 

stipendier, men utan något resultat. 

[…] det finns ju stipendier att söka, och det har jag ju gjort. Men det har liksom aldrig gett 

någonting. Känns som att det också är ganska mycket… dom större artisterna som får 

stipendier. Dom som typ redan har det hyfsat […] eller mer såhär att man kan få stipendier 

typ för någonting man har gjort. Därför att, eller det är ba min upplevelse. Att man redan 

måste ha presterat någonting innan man får ett stipendie. Istället för att såhära, om jag vill 

göra det här, men jag behöver finansiering. Då tycker jag att det blir svårare. (Ulrika 2017-

01-30) 

Att  man ska ha presterat något innan man söker ett musikstipendium är inget nytt. Stipendier 

kommer även på tal i Alf Arvidssons (2014: 125-129) intervjustudie med högskoleutbildade 

tonsättare och musiker. En av hans informanter  påtalar svårigheten att få stipendier och att 

det numer finns färre långtidsstipendier att söka. Ett av citaten från Arvidssons studie närmast 

speglar Ulrikas citat ovan: 

Som tonsättare krävs det att du har nånting att visa upp. I bagaget. Och det är där dom här, 

grejerna som, på skolan till exempel, ”Okej, jag har fått den här utmärkelsen, jag har fått 

den här utmärkelsen, jag har varit med i dom här sammanhangen, för att jag är duktig”. 

Och kan visa på sånt. Men även det, det behöver inte räcka även det, Det är så mycket, det 

är ändå många som håller på. (Informant, Arvidsson 2014: 128) 

Man måste ha presterat något och ha fått ett erkännande innan man kan få ett stipendium. En 

bra idé tar en inte någonstans. Och även då (trots högskoleutbildning i Arvidssons informants 

citat ovan) är det ingen garanti för att du kommer att tilldelas ett stipendium. Att då söka 

stipendium som verkande på fritiden utan några akademiska meriter gör att man ska 

konkurrera med högskoleutbildade och erkända musiker. Det är en hård konkurrens mellan 

de sökande som då har helt olika förutsättningar för musikskapande och status. 

Krogar och klubbar är dock inte enda ställena där lokala musiker oavsett etableringsgrad 

får spela. Musikfestivalen Umeå Open, som arrangeras årligen av kulturföreningen Humlan i 

centrala Umeå, har blivit en stöttepelare för den lokala musikscenen. ”Umeå Open, det är ju 

svinbra på alla sätt och vis. Där finns det som inget att klaga på” (Ulrika 2017-01-30) säger 

Ulrika till mig när hon tar upp scener hon tycker är bra. Alex tar upp Umeå Open som ett av de 



24 

 

få bra sakerna som händer på kulturhuset Väven som byggdes i och med 

Kulturhuvudstadsåret.  

[…] man undrar vad [de programansvariga på Väven] håller på med helt enkelt. För att det 

är en jättebra scen att ha för konserter. Men det är ju jävligt sällan grejer där. Det är bara 

när det är Umeå Open känns det som. Så ibland- eller ikväll är det ju Magnus Carlson. […] 

men det är ju Humlan [som arrangerar]. Humlan är ju superviktiga. […] tror det var förra 

året de gjorde 160 arr på ett år. Det på två heltider. Dom jobbar ju nåt inåt helvete. Det är 

många frivilliga och sådär. Så utan Humlan […] skulle Umeå vara oerhört mycket fattigare 

på popmusikutbud. (Alex 2017-02-10) 

Humlan har hållt i arrangemang med större artister som Silvana Imam, Veronica Maggio och 

Kvelertak men har  även ett intresse för Umeås lokala musikliv. Varje år under Umeå Open har 

de en scen som kallas Nemisscenen, som enkom är till för oetablerade musiker. På den scenen 

spelar genre mindre roll, då för Umeå lokala akter som Winhill/Losehill, Håll Det Äkta och 

Cleo är tre exempel som spelat på scenen, som alla tre är väldigt olika akter. Vilka musiker som 

helst får inför varje Umeå Open ansöka om att få spela på Nemisscenen. Det är oavsett lokalitet, 

men oftast spelar främst lokala band där. Enda kravet som ställs på banden är att de inte är 

signerade till ett större skiv- eller bokningsbolag (Umeå Open 2017). 

Samtidigt som Humlans omtänksamhet gentemot Umeås lokala popmusikscen väger 

tungt, är Nemisscenen inte helt oproblematisk. Inte för att den gör något fel, utan snarare för 

att lokala band måste konkurrera med större, mer kända akter som spelar samma kväll eller 

kanske till och med samtidigt som dem. Sebastian uttrycker en viss skepsis emot scener av 

denna goda vilja att representera lokalmusiken. 

Just dom här scenerna som är till för att lyfta fram band blir lite… ja, självförgörande på så 

vis. För att du som publik, jag som publik blir mindre intresserad av Nemisscenen på Umeå 

Open, för att då är jag på Umeå Open för att jag vill se Meshuggah, inte för att jag vill se dom 

här banden. Medan jag kanske hellre går en kväll på Droskan exempelvis för att se dom 

där banden. (Sebastian 2017-01-27) 

Samtidigt som Umeå Open stödjer den lokala musikscenen och oetablerade akter så bidrar 

arrangemanget med väldigt stor konkurrens, som oetablerade band osannolikt kan bemöta. På 

en stor festival som Umeå Open så passar Nemisscenen potentiellt illa in då oetablerade, 

osignade band oftast inte har hunnit göra sig ett namn förrän de släppt en skiva eller EP, som 

dessutom ska ha fått ett uppmärksammande.  

När vi betecknar musik inom genre eller andra kategorier som exempelvis oetablerade 

akter, gör vi det aldrig utan värdering. Det är oundvikligt att vi utifrån egna associationer 

värderar musik på något sätt, ibland till och med innan vi ens har hört den (Lilliestam 2009: 

201-202). Samtidigt är detta beroende på förhållande till musiken, och ser man Nemisscenen 
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för dess syfte kan nog se den med blida ögon. Samtidigt kan andra som inte är intresserade av 

den lokala musikscenen döma ut Nemisscenen i förväg innan de hört vad som spelas där, om 

de ens undersökt vem eller vilka som spelar på den. Det är  möjligt att Nemisscenen skulle 

kunna vara, kanske inte självförgörande som Sebastian föreslår, men åtminstone malplacerad 

på en festival som Umeå Open.  

Sebastian rör vid en väldigt viktig punkt här tycker jag. Och det bidrar till att cementera att 

tillfälle, hype och plats är tre oerhört viktiga faktorer när det kommer till att dra publik med 

rätt förväntningar till rätt livespelningar. 

3.2 Att inte kunna klia tillbaka - vikten av plats och rum 

Den 18 februari 2017 hade punkklubben Out of Step premiär på Droskan i Umeå. Droskan 

ligger kort utanför centrum i Umeå och är en krog med en livescen där det för jämnan anordnas 

bluesjam och krogverksamhet. Det är första gången jag är på Droskan, och direkt när jag 

kommer in slås jag av hur underligt det känns att vara där på punkspelning. Att det finns en 

garderob och en öppen bar är i sig främmande för en punkspelning, då man i vanliga fall brukar 

få lämna jackan på en ovvaktad galge eller ett annat strategiskt ställe, om man tar av sig den 

alls. 

Publiken verkar också märka av skillnaden. Publiken som i vanliga fall brukar vara väldigt 

livlig är till en början väldigt stillastående, då säkert minst hälften av alla framför scenen håller 

i ölglas istället för spillsäkrare ölburkar som de tagit med själva. Närmast scenen står det alltid 

någon eller några som gestikulerar vilt med armarna till musiken, men dessa personer lyser 

med sin frånvaro under första bandets set. Några i publiken försöker dansa och röra sig som 

om man var på till exempel Verket, och det slutar med att en kvinna får ett ölglas över sig. 

Sångaren i Umeåbandet Bad Nerve anmärker någon låt in i sitt set på hur konstigt det känns 

att spela på Droskans scen och berättar att han inte har varit i lokalerna på över tio år, när han 

på gymnasiet plankade in genom att klättra upp på taket och hoppa ner på terassen på 

baksidan.  

När Stockholmsbandet Svart Katt äntrar scen börjar stelheten i publiken att släppa, och det 

bildas en liten ring närmast scenen där folk dansar. Efter Svart Katt spelar Twin Pigs, även de 

från Stockholm, och då har dansytan vuxit ännu mer med fler som dansar. Det tar inte lång tid 

förrän folk börjar ta sig upp på scenen och stagedivea. Det vill säga hoppa ut i publikhavet och 

bli burna över publikens huvuden, vilket inte är ovanligt på punkspelningar. Publiken reagerar 

reflexmässigt. Klungor samlas som bär personer över publiken, och alla vet vad de ska göra för 

att den som blir buren inte ska falla i golvet. Men en väktare reagerar på det här, går upp på 

scenen och petar bort de som står närmast scenen med en teleskopbatong. På ställen som 

Verket eller andra punkklubbar finns det aldrig väktare eller säkerhet så, och jag kan tänka mig 
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att väktaren nog aldrig har sett stagediving på Droskan förut, och tänker att han måste rycka 

så ingen gör sig illa. Publiken och banden på scen är dock vana stagediving och är väldigt mån 

om varandra så ingen skadar sig. Sångaren i Twin Pigs håller då tillbaka väktaren med en arm, 

och förklarar i mikrofonen att ”Jag vill bara säga till vakterna att det är lugnt! Det är ingen som 

slåss här”. Väktaren går av scenen, och ingen fler väktare går upp på scenen under spelningen. 

Och Twin Pigs sångare får rätt. Utöver två personer som dansar för vilt nedanför scenen och 

skakar i scenstaketet, vilka ena arrangören tycks leda ut, blir det inget våld ikväll och ingen gör 

sig illa. 

Twin Pigs är sista bandet för kvällen. När jag hämtar min jacka stannar jag och pratar med 

personalen i garderoben. De berättar att de är överrumplade och väldigt exalterade över 

kvällens spelning, då det aldrig har varit en punkspelning på Droskan under deras tid som 

anställda. De berättar att det för det mesta är äldre publik där som kommer för att lyssna på 

blues- och rockband, och att de aldrig har såhär livliga spelningar i lokalen samtidigt som 

publiken i sig inte är direkt stökig. 

Under den här kvällen blir det tydligt för mig hur viktig platsen faktiskt är för 

musikuttövande, och att livescen från livescen skiljer sig markant från känslan när man 

uppträder där, samt hur publik och andra i livemiljön reagerar på vad som presenteras. Även 

mina informanter påtalar gång på gång vikten av platsen för musicerande.  

Umeå har ju en stark infrastruktur när det gäller musik ändå. Det finns ju nåt som har 

funnits ganska länge, som inte försvinner bara för att det saknas en scen. Men däremot har 

det ju inte funnits… Scharinska var ju som ett skyltfönster för lokala band, och […] 

möjligheten att få spela live blev ju mycket sämre när Scharinska försvann. Så det är 

ju tveklöst så var det ju. Man har ju fått söka sig till ytterområdena [av Umeå] liksom. (Alex 

2017-02-10) 

Och livescener utanför centrum finns det gott om. Men att bara ställa sig och spela på dessa 

scener har inte varit helt enkelt. Att arrangörer och musiker har fått röra sig utanför centrum 

har haft vissa negativa konsekvenser för Umeås popmusikscen. Dels så har det handlat om att 

det blivit svårt att dra folk till spelningar, men även att dessa olika lokaler på olika hörn av 

staden inte lyckats bli till ”självklara” platser där man kan se livemusik, då folk antingen inte 

känner till dem eller har svårt att frakta sig dit, vilket Hans vittnar om. 

Det finns ju hur många ställen som helst, det är väl bara det att folk vet inte om dom, 

använder dom inte. När vi satte igång en liten inventering så blev vi ju helt paff över hur 

mycket det finns. […] studiefrämjandet har ju flera lokaler, ABF har lokaler att spela i live, 

det är bara att ta tag i det och göra någonting där. Det beror ju mycket på vars spelningarna 

är också. Dom lokaler vi har använt dom har ju legat i utkanterna hela tiden, med taskiga 

kommunikationer  […] så, det är ju en stor del utav det. (Hans 2017-01-30) 
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En faktor när det kommer til att locka folk är att om platsen är okänd av en publik så är 

sannolikheten större att de helt enkelt inte går på spelningar. I en stad som Umeå där 

livescener tidigare förhållit sig till väldigt tydliga och närliggande platser i centrum kan ha 

bidragit till detta. Ulrika berättar att till och med hennes egna vänner inte ens är garanterade 

som publik när hon har spelat på dessa platser. 

Jag kan ju känna att folk inte riktigt kommer på spelningarna. Om det inte är en hype kring 

stället. Det är så mycket den biten. Att det […] är ett ställe dit alla gå, då går man dit. Men 

jag tycker att det inte är jättemycket att folk söker upp… eller vågar gå, kanske, på […] 

mindre ställen eller ställen där de aldrig har varit eller […] hört talas om. Eller det kan jag 

märka själv bland mina vänner, att om jag spelar på nåt ställe som dom inte riktigt har koll 

på så kommer dom inte. Och eftersom att Umeå nu har […] varit väldigt hattigt, det har ju 

som inte funnits något stabilt ställe som typ Scharinska var. Utan det har flyttats runt lite 

så tror jag att folk är lite såhär "men vars ska jag gå om jag vill se någonting då?" […] Det 

finns liksom inget, jamen det här stället vet jag hit kan jag gå varje onsdag och veta att jag 

får se någonting bra. (Ulrika 2017-01-30) 

Längtan efter en ”trygg” plats att framföra musik på har visat sig inte bara hos musiker utan 

även bland publik, eller i vissa fall avsaknaden av publik. Både Alex och Ulrika lyfter Scharinska 

som det förlorade idealet för livespelningar. Scharinska som plats var inte bara en bekant plats, 

utan det låg även centralt och i anslutning till andra centrala scener.  

Förut kunde man […] vara på Verket, så gick man till Scharinska. Det var ju bara några 

hundra meter. […] det fanns ju som en trappa där också som förstördes. En naturlig trappa, 

att man började spela på Verket och körde några spelningar där, blev varm i kläderna, och 

sen steppade man upp lite och fick spela på Scharinskas lite större scen, inför lite mer 

publik. Och det var som en naturlig gång, och den försvann ju med det där. 

Att Scharinska samtidigt som Verket bara ska ha flyttats är en grav förenkling av de processer 

som kom att utspela sig för Umeås musikscen. Samtidigt som båda verksamheterna 

inledningsvis överlevde flytten, Scharinska ett tag åtminstone, så förändrades 

förutsättningarna för att uppleva och konsumera livemusik avsevärt. Helt plötsligt saknades 

närheten som tidigare tagits för given i centrala Umeå. Att ta sig mellan spelningar på Verket 

och Sharinska/Guitars blev besvärligare. När Guitars förändrade Scharinskakonceptet 

försvann även möjligheten för lokala musiker att växa i rollen som livemusiker, då de tidigare 

erbjudits en tydlig trappa uppåt på Scharinskas scen allt eftersom de förkovrat sig mer 

scenvana och erfarenhet på mindre livescener.  

Då platserna för uttövandet av lokal musik och livescener i centrala Umeå var förlagda till 

Scharinska villan och Verket i centrum så var även identiteterna av musiker och 

musikintresserade starkt platsbundna. Detta påverkade inte bara deras bild av 
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förutsättningarna för livemusik i staden som goda, utan även Umeå som ett enhetligt rum. Som 

en musikstad, med alla band och musiker på sitt CV. När verksamheterna flyttades och 

stadskärnan förändrades kom den lokala musikscenen att drabbas av en rotlöshet och en 

avsaknad av platstillhörighet. Det hela påminner om vad Aronsson skriver om platstillhörighet 

och högrörlighet i förhållande till globalisering, där plats som begrepp har börjat nedtonas i 

förmån för den rörlighet ett globaliserat samhälle innebär (Aronsson 2007: 110-111). Numer i 

Umeå används ett möjligtvis bredare utbud av livescener, vilket i och för sig uttökat arean där 

musik kan upplevas. Men med det försvagas även den anknytan som bildas till dessa 

livescener, då flera av dessa platser inte har haft någon regelbunden och beständig verksamhet. 

Efter flytten av Verket kom Umeås musikscen att vara utan en självklar mötesplats för 

musiker och musikintresserade. Det ledde till att man fick flacka omkring mer för att se 

livemusik. Detta på bekostnad av en fast publik som vi såg i Ulrikas citat ovan, men även på 

bekostnad av en sorts trygghet och möjligheter till nätverkande musiker emellan. Robin 

kommer in på den trygghet som Scharinska representerade för henne både som musiker och 

privatperson, och att hon gärna gick dit utan ibland veta vad som hände där. 

Folk älskade ju sitt Scharinska! […] vi ville vara på vårat Scharinska och dansa i spanska 

salen och se på band där. […] jag hade ju lyxen att under dom här åren, säg 2007-2013, ha 

två platser i Umeå som faktiskt var som andra hem […] jag har ju genom åren hur många 

gånger som helst gått själv till Verket eller Scharinska utan att det över huvud taget 

reflektera över det, för att jag vet att ahmen vid typ varje bord kommer jag hitta, typ, 

människor som jag verkligen betraktar som mina vänner. (Robin 2017-02-03) 

När Scharinska flyttades försvann även tryggheten platsen innebar. Ulrika tar upp avsaknaden 

av den här typen av platsbunden trygghet. Hennes upplevelse av att nätverkande är svårt beror 

åtminstone delvis på just avsaknaden av en fast plats att mötas. 

Sen tar det ju tid att bygga nätverk, det får man ju göra väldigt mycket själv. Jag känner väl 

inte riktigt att det finns någon sån… det är ju mer att jag liksom träffar folk på spelningar, 

som också håller på med musik, men jag känner väl inte att det finns liksom en naturlig 

mötesplats annars. När jag var på Säkert!’s releasefest i fredags […] det är ett sånt ställe där 

det samlas en massa musiker. Det är ju svinnajs att få mingla runt och prata med varann 

och känna […] samhörighet. Men annars är det ju på spelningar som man har det. Det är 

väl någonting som man saknar. (Ulrika 2017-01-30) 

Hur man konsumerar musik och musikupplevelser är bundet inte bara till den egna 

identiteten, utan även den sociala identiteten. Utifrån koncept som ålder, smak, etnicitet och 

till viss del kön så påverkas ens egna musikintressen även av människorna runt omkring en. 

Och när man blir äldre tenderar  musikintresserade individer utforska nya musikstilar och 

musikscener i allt högre grad (Shuker 2013: 165-166). Att träffa nya människor och socialisera 



29 

 

runt sina musikintressen är lika viktigt för musikern själv som för det kollektiv man tillhör eller 

vill tillhöra. Men detta är även platsbundet, och utan en fast mötesplats får indentiteten 

musiker det svårare att bli en del av ett större musiknätverk.  

3.3 Eller är kliandet växtvärk? – Optimism om framtiden 

Den 19 januari 2017 publiceras en artikel i Västerbottens-Kurirens nöjesdel där man 

presenterar åtta klubbar som kommer ha premiär i januari och februari. Tre av dem är dans- 

och umgängesklubbar, medan de andra fem är liveklubbar, som inriktar sig på olika 

musikgenrer (Åberg 2017). Någonting har plötsligt hänt, i det liveklimat som började i och med 

Scharinskaflytten. Stadens arrangörer och musikintresserade har börjat mobilisera sig och 

starta upp nya klubbar. Jag som just börjat skriva den här uppsatsen grips, förstås, omedelbart 

av panik. Min problemformulering för uppsatsen var att det har varit svårt att spela musik i 

Umeå på bra livescener. Vilket det också har varit. Men efter några djupa andetag, och lite 

paniskt mailande med min handledare, så börjar jag fråga mig: varför just nu?  

I min intervju med Sebastian kommer han in på hur han upplever att saker är på väg att 

förändras i Umeå, inte utan att hålla optimismen tillbaka.  

Jag tycker det känns som att det har hänt någonting […] som att hela trenden är på väg att 

ändras precis just nu. För att […] nu öppnar Hundra igen, som säger att dom ska ha ett 

annat fokus. Det får vi se om det funkar, hoppas att det gör det. [---] det är ju osett hur bra 

det funkar förrän om en stund. Men sen så börjar det poppa upp lite nya klubbar också. 

Och det tycker jag inte det har gjort på ganska bra länge. Utan det känns nu händer det 

grejer helt plötsligt. Igen. Jag tror nog att det kommer bli bättre än vad situationen har 

varit. (Sebastian 2017-01-27) 

Han börjar sedan diskutera hur han fick sin idé om att starta ett eget arrangemang, som även 

det hade som syfte att lyfta fram oetablerade band som inte hade någonstans att spela. 

frågan är, vi körde [sitt arrangemang]. Frågan är: "var fick jag den idén ifrån?" Ahmen det 

kanske var någonting. Jag kommer inte ihåg liksom, utan det är nåt jag gått och grunnat 

på, pratat med folk om det att det här borde vi göra, okej nu gör vi det. Och det föder ju att 

någon annan har gått runt och funderat på det liksom. Sen vars fick jag, det kanske var 

någon annan som gick och prata med mig om nåt liknande, så var fick jag det 

ifrån? (Sebastian 2017-01-27) 

Vad Sebastian menar är att Umeås brist på bra livescener och diskussionen kring det inte 

skedde i ett vakuum. Han har hört andra i sin omgivning prata om det, kanske läst de krönikor 

som publicerats på ämnet och genom det har han påverkats av det. Han hade inte blivit en 

arrangör om han inte hade påverkats av det. I det tidigare citatet nämner han att fler klubbar 



30 

 

börjar dyka upp från till synes ingenstans, och han ger antydningar på en konstruktivistisk 

diskussionskedja.  

I Umeå har popmusikscenen inte fått särskilt mycket representation oavsett om det handlar 

om Kulturhuvudstadsåret eller på stadens spelställen som funnits tillgängliga till och med 

2016. Under 2016 drevs en stark opinion i Umeå om musikers tillgång till bra livescener i och 

med sceners igenstägningar såsom på Guitars, men även puben Peppes och dess livescen samt 

det autonoma Umeå Kulturhus kort utanför centrum (se Swanström 2016, Åberg 2016, Nord 

2016 & Lindberg 2016). Den lokala musikscenen och argumentet om att det finns dåligt med 

livescener som förts av och för stadens musiker och musikintresserade innebär att de har fått 

representation genom att vara just orepresenterade under en lång tid. Fram till 2016, när 

bägaren tycks ha runnit över. 

Efter Scharinskas flytt och Kulturhuvudstadsåret verkar musten ha gått ur Umeås 

musikscen. Man hade skrikit sig hesa över Scharinska villan och med sprickor i rösten gnytt 

genom Kulturhuvudstadsåret. Alex säger sig ha märkt av en stark tystnad som följde efter 2014. 

En grej med det där som jag tyckte var konstig […] vars dom debattörerna försvann, för det 

var ju när Scharinska hotades där så kom ju det här Bevara Scharinska. Som ju var, den var 

ju ganska omfattande. […] Och dom, det bidrog ju till att Scharinska fick en 

ersättningslokal. […] hela musikumeå, större delen i alla fall, sa ju att, om Scharinska stängs 

så kommer vi inte spela under [Kulturhuvudstadsåret]. […] Det var ju därför Scharinska 

fick Guitarshuset. Det hette ju Scharinska första året också tror jag. Men sen, efter första 

året när […] Guitars blev [vad det blev], så var det den här bevara Scharinskarörelsen, man 

hörde inte ett ord. Det var ingen som opponerade sig då. Över huvud taget. [---] det var 

synd för att det där hade det kunnat ge resultat igen tror jag. (Alex 2017-02-10)  

Alex såg tystnaden runt Guitars utveckling som förvånande. Musikerna som opponerat sig 

emot stängningen av Scharinska hade i det offentliga blivit tysta. Vad tystnaden beror på är 

något man bara kan spekulera om. Alex menar dock att den enade röst som lokala musiker 

bildat hade kunnat bidra till något annat än vad Guitars slutligen blev; en plats utan den 

kreativa mångfald som tidigare representerats av Scharinska villan. 

Jane Jacobs  skriver om hur en framgångsrik mångfald kan leda till en självdestruktivitet. En 

plats som Scharinska till exempel, där både lokala akter men även större kända artister 

spelade, hade ett väldigt lyckat mångfaldskoncept som fungerade. Det var en plats som 

representerade musiker med väldigt varierande erfarenhet och erkännande. Men med 

framgång så kommer även konkurrens, konkurrens som i detta fall skulle ha kunnat 

representeras av andra krogar, men även evenemangen i Kulturhuvudstadsårets program. Då 

Kulturhuvudstadsåret hade en viss bombastisk karaktär så började Scharinskakonceptet 

förändras, och blev till slut till Guitars. Ägarna blev mer intresserad av större bokningar, och 

kom att representera ett smalare utbud av akter, som inte hade samma koppling till den lokala 
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musikscenen. Jacobs menar att den tidigare gynnsamma mångfalden fallit offer för de lokala 

marknadskrafterna, vilket i sin tur kan leda till att de som ursprungligen använde 

verksamheten börjar överge den (Jacobs 2004: 272-273). Till slut kan det leda till att platsen 

tappar sin lämplighet, vilket i Guitars fall skedde i form av konkurs. Tystnaden kan alltså ses 

som att den lokala scenen helt enkelt inte tyckte Guitars var värd att kämpa för. Istället började 

en del av de musikintresserade i Umeå starta egna evenemang runt om i staden. 

Flera av mina informanter uttrycker en försiktig optimism för Umeås framtida musikliv, 

då många av dem är rädda för att bli brända igen. Robin beskriver sina känslor för mig om 

framtiden, och varför hon inte vill plantera fanan i marken riktigt ännu. 

Nämen jag, just nu har jag ändå en positiv känsla. Men det är ju det här […] att slaget är 

inte vunnet, eftersom vi fortfarande i allra högsta grad lever […] i en väldigt  farlig 

[nyliberal] tid. […] att det öppnar massa nya klubbar nu och sådär, det behöver ju inte 

betyda att kultursynen i stort har förändrats till det bättre. Att det kommer gå som på räls 

utan det här är ju mer som ett svar på […] ett uppdämt behov. Så att vi får väl se hur långt 

det räcker och hur länge det funkar. (Robin 2017-02-03) 

Samtidigt som det börjar hända mycket för Umeås musikliv nu så är det omöjligt att avgöra 

hur det kommer att se ut om ens ett halvår. Det är en balansgång mellan kultur och ekonomi 

för Umeås lokala musiker oavsett om de vill det eller ej. Och det präglar givetvis även deras 

framtidssyn. 

3.4 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag skildrat förutsättningarna för att spela live i Umeå utifrån mina 

informanters berättelser. Jag har förklarat hur det ser ut med livescener i hela landet, och 

sedan fokuserat på hur det ser ut i Umeå.  

Jag presenterade Studiefrämjandets koncept av deras pyramid, där mittskiktet av 

pyramiden representerar musiker som har svårt att ta sig fram med sin musik på grund av att 

det är svårt att få spela på bra scener och att nå ut till en större publik. Mittskiktet är även det 

enda av skikten som saknar en stödstruktur, vilket skulle behövas för att upprätthålla ett 

musikliv med ett mångfald av individer och genrer. 

Efter det skildrar jag mina informanters berättelser av hur det är att spela live i Umeå, och 

att det förhållandevis ofta blir att man spelar på krogar och klubbar. Detta kan innebära 

varierande säkerhet vad gäller gager samt möjligheterna att framför sin musik som den var 

tänkt att framföras. Flera krogscener saknar möjligheten att ha ett fullt band som uppträder, 

och vill då hellre se mindre eller akustiska arrangemang. Detta kan hämma musikerns självbild 

och utvecklingskurva, då denne inte får möjlighet att få testa hur musiken funkar live fullt ut. 

Att få spela live är ett incentiv i sig för att man ska fortsätta. Jag tog även upp ekonomiska 
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svårigheter, och att möjligheterna att få stipendium är begränsade och väldigt tungt på 

konkurrens.’ 

Att platsen är av vikt för musikupplevelser och vad olika platser gör för publik som musiker 

gör jag tydligt genom en observation jag utförde på klubben Out of Step’s premiär den 18 

februari 2017. Där tyckte jag mig märka stora skillnader i känslan av en punkspelning som kom 

helt av platsen den hölls på. Sedan låter jag mina informanter skildra vikten av plats, och då 

ofta utifrån bilden av Scharinska villan som en förlorad idealbild. Villan var inte bara en scen 

utan en mötesplats för socialisering och nätverkande, vilket mina informanter säger sig sakna 

i Umeå. 

Jag avslutar kapitlet med en kort inblick i några av mina informanters syn på framtiden. 

De är alla blygsamt optimistiska, samtidigt som de inte vågar lovorda något då de har blivit 

svikna förut. Att premiärerna för de nya klubbarna har gått bra tyder på att det funnits ett 

uppdämt behov av musikarrangemang, men det kan också bero på nyhetens behag.  
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4. Avslutande diskussion 

Efter Scharinskas flytt och Kulturhuvudstadsåret följde väldigt stora konsekvenser för Umeås 

lokala musikscen. Scharinska villan var inte bara en livescen för lokala musiker, utan även en 

plats som var lika mycket del av den rumsliga identiteten av Umeå som av musikers 

självidentitet. Att sedan försöka ersätta en sådan plats med det som blev Guitars gick helt 

enkelt inte, vilket inte nödvändigtvis hade behövt vara Guitars fel. Det kan ha funnits stora 

motsättningar i själva tanken på att behöva flytta från en trygg plats till en relativt okänd och 

outforskad plats. Scharinska villan som plats var så pass laddad med känslor av just trygghet 

där det lokala, egna skapandet hölls i rampljuset. När musikutbudet på Guitars blev mer 

kommersialiserat tappade den lokala musikscenen intresset för den platsen. Bidragande till 

kommersialiseringen av Umeås kulturliv var helt klart Kulturhuvudstadsåret och den nya 

kulturpolitiken hos Umeå kommun. Man omvandlade festivaler som Kulturnatta och 

Sommaren i City till Umeå Live vilket försvårade ytterligare för lokala band att spela live, då 

två ytterligare (årliga) scener reserverades för kommersiella akter. Detta utöver den lokala 

musikscenens redan dåliga synlighet i Kulturhuvudstadsårets program. Det lade mer ved på 

elden till svårigheterna att få spela live i staden, och bidrog till en misstro gentemot Umeå 

kommun och dess kulturpolitiska ambitioner hos lokala musiker.  

Vad musikscenens högljudda protester gjorde var att bidra med en stark  representation av 

Umeås popmusikscen och deras missnöje över att behöva flytta ut från Scharinska. Men sedan 

blev det rätt tyst, fram till hösten 2016. Vad det beror på kan ha flera olika anledningar, men 

jag tänker att det var som en konsekvens av att inte ha en stark mötesplats som Scharinska 

varit. Med förlusten av fasta mötesplatser så kan en mobilisering av musiker, som den under 

Scharinskaflytten, ha försvårats. Förutsättningarna för att mötas förändrades, vilket kan ha 

varit bidragande till den upplevda tystnaden som följde efter Kulturhuvudstadsåret. Med det 

sagt tror jag inte att musiker slutade mötas. Men eftersom att platserna för musikarrangemang 

flyttades och förändrades så förändrades även förutsättningarna att möta andra musiker och 

nätverkande. Att ta sig ur det osynliggörande som Kulturhuvudstadsåret och dess slutrapport 

innebar tog helt enkelt längre tid än det kanske hade gjort om det funnits en fast mötesplats. 

I och med januari 2017 har en hel samling nya liveklubbar och livescener haft premiär. Det 

är absolut bra, men det är inte helt utan vissa orosmoln heller. För att ett levande musikliv ska 

upprätthållas i Umeå krävs att inte bara den lokala musikscenen får representeras på lokala 

arenor och scener, utan även att det kommer en publik till arrangemangen. Att dra folk till 

livescenerna runt om i och utanför stan har varit svårt, så till vida det inte marknadsförts 

ordentligt och byggts upp en ”hype”. Detta har varit klart synligt för mina informanter. I dessa 

fall verkar hypen ha varit nästan viktigare än vilka artister man har bokat. Det är en oroande 

utveckling, som potentiellt skulle kunna trivialisera mindre kända musikers roll som 



34 

 

underhållare. Att det redan är svårt att ta sig framåt som musiker i Sverige gör inte saken 

bättre. En stödstruktur för aktiva musiker  som är förbi amatörstadiet hade kunnat göra 

otroligt mycket nytta här. Det skulle även uppmuntra en större mångfald av artister och genrer 

i populärmusiken, eftersom fler människor skulle få möjlighet att uttrycka sig genom musik. 

Hur en stödstruktur skulle kunna ta form är inget jag kan föreslå. Men då det inte finns alls 

idag så tänker jag att en åtminstone liten möda skulle kunna bidra med väldigt mycket.  
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